
 

 

 

 

 

 

 

রাজশাহী বিভাগ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১. বিভাগীয় সমাজসসিা কার্ যালয়, রাজশাহী। 

ক্রম: বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের গ্রুপ জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিসসর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

০১ রাজশাহী রাজশাহী বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রাজশাহী 

সসয়দ জমাস্তাক হাসান 

১৫-০৭-১৯৬৮ 

নাস ার 

১৫-১১-১৯৯৫ পবরচালক A+ 01731041912 

Smhasan1968@gmail.com  

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬২০০৫ 

০২৫৮৮৮৬২০০৫ 

০২ রাজশাহী রাজশাহী বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রাজশাহী 

জদিাবশস সরদার  

২৫-১০-১৯৭০ 

খুলনা 

১১-০৫-২০০০ অবর্বরে 

পবরচালক 

O+ ০১৯২৫০৭৮৫৪২ 

Sardardebasis88@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮০১০০৬ 

০২৫৮৮৮০১০০৬ 

০৩ রাজশাহী রাজশাহী বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রাজশাহী 

মবনরা খাতুন 

০৮-০৭-১৯৬৯ 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

২৮-০৫-২০০০ উপপবরচালক A+ ০১৭১১৩৮০৬১২ 

k.monira19@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬৩৫০৪ 

০২৫৮৮৮৬৩৫০৪ 

০৪ রাজশাহী রাজশাহী বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রাজশাহী 

১২-০২-১৯৭৬ 

জয়পুরহা  

১৯-১০-২০০৬ সহকারী 

পবরচালক 

O+ ০১৭১৮৬২০৩১০ 

qazitaher1@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮০১০০৮ 

০২৫৮৮৮০১০০৮ 

০৫ রাজশাহী রাজশাহী বিভাগীয় সমাজসসিা 

কার্ যালয়, রাজশাহী 

জমা: আবিদুর রহমান 

১৪-০৩-১৯৮০ 

িগুড়া 

১৯-১০-২০০৬ প্রশাসবনক যুে 

জু:বহ: কম যকর্যা 

B+ ০১৭১৬৫৮০৮০১ 

abirpancham15@gmail.com  

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

২. জজলা - রাজশাহী 

 ক্রম: বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিসসর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

০১ রাজশাহী রাজশাহী জজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

রাজশাহী 

জনাব জমাছা: হাসসনা মমতাজ 

১৫/০৯/১৯৭১,সিনাইদহ 

16/05/2000 উপপসরচালক O+ 01716-043216 
hasinamomtaz71@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬২১৮৩ 

০২৫৮৮৮৬২১৮৩ 

০২ রাজশাহী রাজশাহী জজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

রাজশাহী 

ড. আব্দুল্লা আল সিসরাজ 

15/07/1978,নওগাঁ 

22/10/2006 সহকাসর 

পসরচালক 

B+ 01711-909515 
uzzalmba@yahoo.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬২১৮৯ 

০২৫৮৮৮৬২১৮৯ 

০৩ রাজশাহী রাজশাহী জজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

রাজশাহী 

জনাব জমা: বাসয়জীদ জহাসসন 

ওয়াসরছী 

৩১/১০/১৯৭৯,সসরাজগঞ্জ 

22/10/2006 সহকাসর 

পসরচালক 

O+ 01715-246240 
bhwoaresy@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬৩০৪৯ 

০২৫৮৮৮৬৩০৪৯ 

০৪ রাজশাহী রাজশাহী আঞ্চসলক প্রসশক্ষণ জকন্দ্র, 

রাজশাহী 

জনাি জমা: রবিউল ইসলাম 

14/03/1978,রাজশাহী 

19/10/2006 অধ্যক্ষ AB+ 01712-943281 
robiulkanon@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬০৯৬০ 

০২৫৮৮৮৬০৯৬০ 

০৫ রাজশাহী রাজশাহী সরকাসর সশশু পসরবার 

রাজশাহী 

জনাি জমা: বজয়াউর রহমান 

০৭/০৯/১৯৭৯,চাঁপাইনিািগঞ্জ 

30/10/2006 র্ত্ত্বািধায়ক O+ 01724-841490 
ziaurdss@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৪৭৮০০১৩৮ 

০২৪৭৮০০১৩৮ 

০৬ রাজশাহী রাজশাহী বপ এইচ টি বস জসন্টার, 

রাজশাহী 

জনাি জমা: জর্ৌবহদুজ্জামান 

২৩/০২/১৯৭৮,র্সশার 

12/12/2006 সমাজসসিা 

অবিসার 

AB+ 01719310651 

tohid1208@ gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৫৭৭৫৮ 

০২৫৮৮৮৫৭৭৫৮ 

০৭ রাজশাহী রাজশাহী জজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

রাজশাহী 

ড. জমা: হাসমদুল ইসলাম 

১০/১০/১৯৮৫,রাজশাহী 

২৬/০৭/২০১১ সমাজসসবা 

অসিসার 

(জরসজ:) 

O+ 01913-062660 
hamidul26072011@gmail.com 

অবিস জ বলসিান-  

অবিস জ বলসিান- 

জনই 
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০৮ রাজশাহী রাজশাহী প্রসিশন  কার্ যালয়, 

কাসলক্টর  ভিন , রাজশাহী 

জনাি জমা: মবর্নুর রহমান 

০১/০৩/১৯৮০,রাজশাহী 

২৬/০৭/২০১১ সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01794-671642 
rahmanmotinur@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০৭২১৭৭৬৪৩৬ 

০৭২১৭৭৬৪৩৬ 

০৯ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, বাগমারা, রাজশাহী 

জনাব তসরকুল ইসলাম 

01/02/1987,সিনাইদহ 

 সমাজসসিা 

অবিসার 

B- 01723967180 
toriqdu71@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০৭২২২৫৬১২৪ 

০৭২১৭৭৬৪৩৬ 

১০ রাজশাহী রাজশাহী শহর সমাজসসিা 

কার্ যালয়,রাজশাহী 

জনাি জমা: আব্দুল মবমন 

১৮/০৫/১৯৮৬,রাজশাহী 

02/08/2015 সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01773-215310 
ssomominraj@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬১৬২৬ 

০২৫৮৮৮৬১৬২৬ 

১১ রাজশাহী রাজশাহী হাসপার্াল সমাজসসিা 

কার্ যালয় 

জনাি জরকসসানা খাতুন 

২১/১১/১৯৮৬ 

চাঁপাই নবাবগঞ্জ 

19/03/2015 সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01722-813993 
rosanaislam@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৫০৩৫৬ 

০২৫৮৮৮৫০৩৫৬ 

১২ রাজশাহী রাজশাহী হাসপাতাল সমাজসসবা 

কার্ যালয়, রাজশাহী 

জনাব জমা: জরজাউল কসরম 

10/11/1967,পাবনা 

02/10/2016 সমাজসসিা 

অবিসার 

B- 01723967180 
herza72@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৫০৩৫৬ 

০২৫৮৮৮৫০৩৫৬ 

১৩ রাজশাহী রাজশাহী জসিসহাম, রাজশাহী জনাি লাইজু রাজ্জাক 

২৩/০৪/১৯৬৪,সদনাজপুর 

25/09/1990 উপর্ত্ত্বািধায়ক B+ 01715-411809 
laizusiddique120@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

১৪ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, পুঠিয়া, রাজশাহী 

জনাব জমা: রসবউল কসরম 

10/11/1967,নাস ার 

01/11/1995 সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01712-786368 
robiulkarim99@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৫৮৬৪৬ 

০২৫৮৮৮৫৮৬৪৬ 

১৫ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, তাসনার, রাজশাহী 

জনাব জমাহাম্মদ জহাসসন খান 

01/01/1979 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

12/06/2005 সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01712-352069 
hossen2mail@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

১৬ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, জগাদাগাড়ী, 

রাজশাহী 

জমা: রাসশদুজ্জামান 

১৮/০৮/১৯৯১,চুয়াডাঙ্গা 

21/05/2018 সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01767-107850 
rasheduzzamandss@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৪৭৮৫৬০৮৩ 

০২৪৭৮৫৬০৮৩ 

১৭ রাজশাহী রাজশাহী প্রসিশন  কার্ যালয়,বস এম 

এম জকা য , রাজশাহী 

জমা: আবরফুল ইসলাম 

১৫/১১/১৯৯০,রাজশাহী 

21/05/2018 প্রসিশন 

অবিসার 

B+ 01743597289 
arifkollan@yahoo.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮০০৪৮৩ 

০২৫৮৮৮০০৪৮৩ 

১৮ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, পবা, রাজশাহী 

জনাব ইমাম হাসান শামীম 

15/02/1990, নাস ার 

25/06/2019 সমাজসসিা 

অবিসার 

O+ 01762833393 
emamsamim@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭৯১৬৯ 

০২৫৮৮৮৭৯১৬৯ 

১৯ রাজশাহী রাজশাহী জছা মসন সনবাস, রাজশাহী জনাব জমা: মসনরুজ্জামান 

16/12/1991, রাজশাহী 

২৫/০৬/২০১৯ উপত্ত্বািধায়ক O+ 01712-864550 
rumonirph@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮০০৪৬৬ 

০২৫৮৮৮০০৪৬৬ 

২০ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, বাঘা, রাজশাহী 

জনাব জমা: নাসিজ শসরি 

02/08/1992 

লালমসনরহা  

23/08/2021 সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01956-329137 
nibir67@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬৯৮৬ 

০২৫৮৮৮৬৯৮৬ 

২১ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, দূগ যাপুর, রাজশাহী 

জনাব আ, ন, ম, রাসকবুল 

ইউসুি 

20/10/1992,রংপুর 

23/08/2021 সমাজসসিা 

অবিসার A+ 

01785-491962 
rakib13580@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৬৮৮৩১ 

০২৫৮৮৮৬৮৮৩১ 
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২২ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, চারঘা , রাজশাহী 

জনাব জমাহা: আব্দুল মাসনক 

01/12/1974 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

১০/০৩/২০০৩ সমাজসসিা 

অবিসার B+ 
01712-694496 

manikpulok@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

২৩ রাজশাহী রাজশাহী উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, জমাহনপুর, 

রাজশাহী 

জনাব জমা: জতৌসিকুর রহমান 

11/11/1979,সিনাইদহ 

২৬/০৭/২০১১ সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01759-210493 
trahman.dss@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

২৪ রাজশাহী রাজশাহী এইচ টি জসন্টার, রাজশাহী জনাব জমাসা: আকতারী খানম 

31/12/1975,নাস ার 

১৯/০৬/১৯৯৬ ক্রাি  টিচার O+ 01731-292171 
aktarikhanom75@yahoo.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

 

৩. জজলা- নাস ার 

ক্রম সবভাগ জজলা  কার্ যালসয়র নাম কম যকতযার নাম,জন্ম তাসরখ 

ও সনজ জজলা  

চাকুরীসত প্রথম 

জর্াগদাসনর তাসরখ 

বতযমান পদবী রসের গ্রুপ জমাবাইল ও ই-জমইল ( ব্যসেগত ও অসিস) অসিসসর ল্যান্ড জিান নম্বর 

১ রাজশাহী নাস ার জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,নাস ার 

জমা: জমাস্তাসিজুর রহমান 

24/09/1971, নাস ার 

16/05/2000 উপপসরচালক সব + 01708-414149 

tmostafiz20@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭১১৪১ 

০২৫৮৮৮৭১১৪১ 

2 রাজশাহী  নাস ার জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,নাস ার 

জমা: শাহাদৎ জহাসসন 

14/07/1980, নাস ার 

19/10/2006 সহকারী পসরচালক সব + 01725-233992 

shahadothossain209@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭১১৪১ 

০২৫৮৮৮৭১১৪১ 

3 রাজশাহী  নাস ার জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,নাস ার 

জমা: আিাজ উসিন 

17/07/1966, রাজশাহী 

20/07/1997 সমাজসসবা অসিসার 

(জরসজ:) 

ও + 01719-327252 

afazuddin164@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

4 রাজশাহী  নাস ার জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,নাস ার 

জমাছা: শাহনাজ পারভীন 

05/08/1967 

03/09/1989 প্রশাসসনক যুে 

জুসনয়র সহসাবরক্ষন 

কম যকতযা 

সব + 01712-626246 

shahnazao1968@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

5 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

নাস ার সদর 

জমা: তানভীর বুলবুল খান 

20/06/1990,কুসিয়া 

16/07/201৭ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

এসব+ 01944-633140 

uss0.natoresadar@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- জনই 

০২৫৮৮৮৭৩০০৬ 

6 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

নলডাঙ্গা,নাস ার 

সুমন সরকার 

28/02/1990,নাস ার 

26/06/2019 উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

সব + 01722-106541 

uss0.naldanga@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

7 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

সসংড়া,নাস ার 

জমা: আসতকুর রহমান 

30/11/1987,পাবনা 

16/07/2017 উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

সব + 01786-1181122 

uss0.singara@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭৫৯২৪ 

০২৫৮৮৮৭৫৯২৪ 

8 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

গুরুদাস,নাস ার 

জমা: শসিকুল ইসলাম 

24/08/1978,নাস ার 

04/10/2005 উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

ও + 01712-676802 

uss0.grudaspur@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭৪৬৯০ 

০২৫৮৮৮৭৪৬৯০ 

9 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

বড়াইগ্রাম,নাস ার 

জমা: জসাসহল রানা 

01/02/1988,পাবনা 

16/07/2017 উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

ও + 01722-377888 

uss0.barigram@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭৯৭১০ 

০২৫৮৮৮৭৯৭১০ 

10 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

লালপুর,নাস ার 

জমা: জমাতাসলব সরকার 

03/07/1967,পাবনা 

15/07/1997 উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

এ+ 01715-029241 

uss0.lalpur@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান-০২৫৮৮৮৭৫৪৫৮ 

০২৫৮৮৮৭৫৪৫৮ 

11 রাজশাহী  নাস ার উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

বাগাসতপাড়া,নাস ার 

জমা: ওবায়দুর রহমান 

01/01/1966,নাস ার 

04/07/1992 উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

ও + 01711-313298 

uss0.bhagatipara@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭৫০৬৯ 

০২৫৮৮৮৭৫০৬৯ 

12 রাজশাহী  নাস ার শহর সমাজসসবা জমা: ওবায়দুর রহমান 04/07/1992 সমাজসসবা অসিসার ও + 01711-313298 অবিস জ বলসিান- 

mailto:manikpulok@gmail.com
mailto:aktarikhanom75@yahoo.com
mailto:tmostafiz20@gmail.com
mailto:shahadothossain209@gmail.com
mailto:afazuddin164@gmail.com
mailto:shahnazao1968@gmail.com
mailto:uss0.natoresadar@dss.gov.bd
mailto:uss0.naldanga@dss.gov.bd
mailto:uss0.singara@dss.gov.bd
mailto:uss0.grudaspur@dss.gov.bd
mailto:uss0.barigram@dss.gov.bd
mailto:uss0.lalpur@dss.gov.bd
mailto:uss0.bhagatipara@dss.gov.bd


কার্ যাক্রম,নাস ার 01/01/1966,নাস ার ucd.natpre@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- জনই 

জনই 

13 রাজশাহী  নাস ার উপতত্ত্বাবধায়ক 

সরকাসর সশশু পসরবার,নাস ার 

কাজী িাসহমা মুননী 

27/08/1985, বাসগরহা  

02/08/2015 উপতত্ত্বাবধায়ক 

 

সব + 01917-474964 

dys.sspb.natore@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭২৭৪৭ 

০২৫৮৮৮৭২৭৪৭ 

14 রাজশাহী  নাস ার সরসসাস য সশক্ষক 

সমসিত দৃসি প্রসতবন্ধী সশক্ষা 

কার্ যক্রম,নাস ার 

কাজী িাসহমা মুননী 

27/08/1985,বাসগরহা  

02/08/2015 উপতত্ত্বাবধায়ক 

 

সব + 01917-474964 

dys.sspb.natore@dss.gov.bd 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

15 রাজশাহী  নাস ার সমাজসসবা কম যকতযা  

আধুসনক সদর 

হাসপাতাল,নাস ার 

মামুন জহাসসন 

20/03/1991,কুসিয়া 

16/07/2017 সমাজসসবা কম যকতযা  সব + 01720-139278 

mamundusoc@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- ০২৫৮৮৮৭৩৩৩৮ 

০২৫৮৮৮৭৩৩৩৮ 

16 রাজশাহী  নাস ার প্রসবশন অসিসার 

(সামসয়ক বরখাস্ত) 

নাস ার । 

তাসরক এলাহী  

17/01/1984 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

26/07/2011 প্রসবশন অসিসার এসব+ 01734-409036 

tariqelahi@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

17 রাজশাহী  নাস ার সহকারী সমাজসসবা অসিসার 

উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,নাস ার সদর 

জমাছা: নুসরাত জাহান 

12/02/1994, পাবনা 

07/06/2022 সহকারী সমাজসসবা ও- 01751-203357 

nusrat6767@gmail.com 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

18 রাজশাহী  নাস ার সহকারী সমাজসসবা অসিসার 

উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,নাস ার সদর 

জমা: সসসয়ব মাহবুব 

12/12/1994 

07/06/2022 সহকারী সমাজসসবা সব+ 01732-877770 

অবিস জ বলসিান- জনই 

অবিস জ বলসিান- জনই 

৪. জজলা -চাঁপাইনিািগঞ্জ 

ক্রম সবভাগ জজলা  কার্ যালসয়র নাম কম যকতযার নাম,জন্ম তাসরখ 

ও সনজ জজলা  

চাকুরীসত প্রথম 

জর্াগদাসনর তাসরখ 

বতযমান পদবী রসের গ্রুপ জমাবাইল ও ই-জমইল ( ব্যসেগত ও অসিস) অসিসসর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

১ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমাসাাঃ উসে কুলসুম 

১/৬/১৯৭০,চাঁপাইনিািগঞ্জ 

১৪/০৫/২০০০ উপপবরচালক B+ 01711-938929 
kusumdss70@gmail.com 

dd.chapainawabganj@dss.gov.bd 

০২৫৮৮৮৯২৯১৭ 

২ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমাছা: ওয়াসহদা খাতুন 

৩/২/১৯৭৬, রাজশাহী 

১৪/১২/২০০৬ সহকারী পবরচালক ab+ ০১৭৫৫৭৭৪১১০ 

waheda1976@gmail.com 

dd.chapainawabganj@dss.gov.bd 

০২৫৮৮৮৯২৯১৭ 

৩ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

জজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমা: বিসরাজ কবির 

১/২/১৯৯০, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

২৫/৬/২০১৯ সমাজসসিা 

অবিসার (জরবজাঃ) 

B+ 01728987349 
fichsocdu@gmail.com 

dd.chapainawabganj@dss.gov.bd 

০২৫৮৮৮৯২৯১৭ 

৪ রাজশাহী চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 
জজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমা: আব্দুল হান্নান 

২০/১১/১৯৬৯ 

রাজশাহী 

৮/৯/১৯৯০ প্রসিশন অবিসার A+ 01714474419 

mdabdulhannan@gmail.com 

জনই 

৫ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

সদর, চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমাাঃ নাবছর উবিন 

১/১/১৯৯১ 

র্সশার 

২১/৫/২০১৮ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01708-415043 

nasiruddin.du13@gmail.com 

usso.nawabganjsadar@dss.gov.bd 

০২৫৮৮৮৯৩০৬৪ 

৬ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

বশিগঞ্জ, চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

কাঞ্চন কুমার দাস 

৫/৬/১৯৮৫ 

রাজশাহী 

১৪/৯/২০১৫ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

AB+ 01710-441683 

ussokanchon@gmail.com 
kanchonusso@gmail.com 

০২৫৮৮৮৯৫৫০৯ 

৭ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

জভালাহা , চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

নাবসম উিীন 

২১/২/১৯৯০ 

রাজশাহী 

১৯/৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01720-571631 
nasimdss06@gmail.com 

usso.bholahat@dss.gov.bd 

০৭৮২২৫৬০৭২ 

৮ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয় 

জগামস্তাপুর, চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

নূরুল ইসলাম 

১৪/১০/১৯৯ রাজশাহী 

১৬/৭/২০১৭ উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01738-443970 
niswra@gmail.com 

usso. gomostapur@dss.gov.bd 

০২৫৮৮৮৯৫৭৫২ 

৯ রাজশাহী চাঁপাইনিািগ উপসজলা সমাজসসিা কার্ যালয় জমা :ইমবর্য়াজ কিীর ১৬/৭/২০১৭ সমাজসসিা B+ 01711-711192 ০১৫৮৮৮-৯৬২৭২ 
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ঞ্জ জগামস্তাপুর, চাঁপাইনিািগঞ্জ। ৩১/৮/১৯৯০ 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

অবিসার ucdo.chapainawabganj@dss.gov.bd 

iksujon666@gmail.com 

১০ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

শহর সমাজসসিা কার্ যালয় 

,চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমা :ইমবর্য়াজ কিীর 

৩১/৮/১৯৯০ 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

১৬/৭/২০১৭ সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01711-711192 

ucdo.chapainawabganj@dss.gov.bd 

iksujon666@gmail.com 

০২৫৮৮৮৯৩৪০৫ 

১১ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

সরকাবর বশশু পবরিার 

(িাবলকা) 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমাছাাঃ শাহনাজ পারভীন 

১২/৫/১৯৮৭ 

নাস ার 

২৫/৬/২০১৯ উপর্ত্ত্বািধায়ক O+ ০১৭২৭-১৬১৬৬৫ 

shahnaz062055@gmail.com 

dys.sspg.chapainawabganj@dss.gov.bd 

০২৫৮৮৮৯৪৪৩৪ 

১২ রাজশাহী  

চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

হাসপার্াল সমাজসসিা 

কার্ যালয় আধুবনক  সদর 

হাসপার্াল 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমা: সাবহদুল ইসলাম 

২৫/১০/১৯৭৫ 

মাগুরা 

২৫/১১/১৯৯৯ সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01711-664479 

ssoh.chapainawabganj@dss.gov.bd 

shahiddssbd75@gmail.com 

০২৫৮৮৮৯৩৭৮০ 

 রাজশাহী চাঁপাইনিািগ

ঞ্জ 

সমবির্ দৃবি প্রবর্িন্ধী বশক্ষা 

কার্ যক্রম 

চাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমাছাাঃ শাহনাজ পারভীন 

১২/৫/১৯৮৭ 

নাস ার 

২৫/৬/২০১৯ বরসস যাস টিচার 

(অ:দা:) 

১৩/১/২০২২ 

O+ 
০১৭২৭-১৬১৬৬৫ 

shahnaz062055@gmail.com 

dys.sspg.chapainawabganj@dss.gov.bd 

জনই 

৫.  জজলা -পািনা 

µg wefvM ‡Rjv Kvh©vj‡qibvg 

Kg©KZ©vibvg, Rb¥ ZvwiL 

I wbR †Rjv 

PvKzix‡ZcÖ_g 

†hvM`v‡biZvwiL 
eZ©gvbc`ex i‡³i MÖæc 

‡gvevBj I B-‡gBj (e¨w³MZ I 

Awdm) 

অবিসসর ল্যান্ড জিান 

1 ivRkvnx cvebv 

‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, 

cvebv 

†gvt iv‡k`yj Kexi 

20/02/1972, e¸ov 

16/05/2000 DccwiPvjK AB+ 

Awdm- dd.pabna@dss.gov.bd 

01917 447419 
e¨w³MZ-

rasheaduldss@gmail.com 

02588846168 

2 ivRkvnx cvebv 

‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, 

cvebv 

L›`Kvi †MvjvgmiIqvi 

12/05/1976, cvebv 

29/10/2006 mnKvixcwiPvjK O+ 

sarwarlablu@gmail.com 
01731 845012 

02588846195 

3 ivRkvnx cvebv 

‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, 

cvebv 

‡gvtAvmvdz‡ÏŠjvn 

07/01/1976, Kzwóqv 

12/12/2006 mnKvixcwiPvjK O+ 

ssoashaf@gmail.com 
01726 487584 

02588846196 

4 ivRkvnx cvebv 

‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, 

cvebv 

kviwgb Rvnvb 

25/11/1989, wSbvB`n 

16/07/2017 mgvR‡mevAwdmvi O+ 

sharminrita2011@yahoo.com 
01924 566897 

02588846194 

5 ivRkvnx cvebv 

‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, 

cvebv 

‡gvtcjøeBe‡bkv‡qL 

08/10/1990,Kzwóqv 

02/10/2016 cÖ‡ekbAwdmvi B+ 

pallob.bio@gmail.com 
01719 304692 

02588843364 

6 ivRkvnx cvebv 

kni mgvR‡mev Kvh©vjq, 

cvebv 

‡gvt nvwdRAvn‡g` 

04/12/1990 

cvebv 

16/07/2017 mgvR‡mevAwdmvi O+ 

noyondu07@gmail.com 
01721 668167 

02588842284 

7 ivRkvnx cvebv 

miKvix wkï cwievi 

(evwjKv), cvebv 

m~eY©v miKvi 

31/12/1991,Kzwóqv 

23/08/2021 DcZË¡veavqK A+ 

ssppabna@gmail.com 
01741 239369 

073166071 

8 ivRkvnx cvebv ‡Rbv‡ij nvmcvZvj, cvebv 

‡gvt Avãyj gv‡jK 

09/10/1970, cvebv 

23/07/1997 mgvR‡mev Awdmvi A+ 

amalek996@gmail.com 
01720 984877 

02588845078 

9 ivRkvnx cvebv gvbwmKnvmcvZvj, cvebv 

‡gvt RvwKi †nv‡mb 

01/05/1965, cvebv 

12/05/1994 mgvR‡mev Awdmvi AB+ 

zakirseda65@gmail.com 
01716 120140 

02588805196 

mailto:ucdo.chapainawabganj@dss.gov.bd
mailto:ucdo.chapainawabganj@dss.gov.bd
mailto:shahnaz062055@gmail.com
mailto:dys.sspg.chapainawabganj@dss
mailto:ssoh.chapainawabganj@dss.gov.bd
mailto:shahnaz062055@gmail.com
mailto:dys.sspg.chapainawabganj@dss
mailto:ssoashaf@gmail.com
mailto:sharminrita2011@yahoo.com
mailto:pallob.bio@gmail.com
mailto:noyondu07@gmail.com
mailto:ssppabna@gmail.com
mailto:amalek996@gmail.com
mailto:zakirseda65@gmail.com


10 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, cvebv m`i, 

cvebv 

wmivRyj Bmjvg 

10/07/1991, cvebv 

16/07/2017 mgvR‡mev Awdmvi O+ 

shirajuldu@gmail.com 
01743 877338 

02588843283 

11 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, Ckî`x, cvebv 

‡Lvt gvmỳ  ivbv 

21/07/1977 

Kzwóqv 

01/08/2005 mgvR‡mev Awdmvi O+ 

ssomashudrana@gmail.com 
01708 415073 

02588846692 

12 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, AvUNwiqv, cvebv 

BmgZ †Rwib 

01/08/1986 

bvivqvbMÄ 

16/07/2017 mgvR‡mev Awdmvi O+ 

mahjabin2bd@yahoo.com 
01715 937755 

0732256250 

13 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, PvU‡gvni, cvebv 

‡gvt †iRvDj Kwig 

16/09/1981 

KzwoMÖvg 

02/10/2016 mgvR‡mev Awdmvi AB+ 

reza.planner@gmail.com 
01712 149267 

02588848528 

14 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, dwi`cyi, cvebv 

‡gvt Bgvgyj nK 

01/01/1990 

Kzwóqv 

31/07/2017 mgvR‡mev Awdmvi B+ 

emam.ru@gmail.com 
01724 135226 

02588849673 

15 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, fvs¸ov, cvebv 

‡gvt Rvwn`yj Bmjvg 

20/10/1985 

cvebv 

02/10/2016 mgvR‡mev Awdmvi B+ 

usso.bhangura@dss.gov.bd 
01723 215184 

02588849108 

16 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, ‡eov, cvebv 

‡gvt iwdKzj Bmjvg 

15/08/1976 

cvebv 

09/11/2006 mgvR‡mev Awdmvi AB+ 

f.m.r.islam@gmail.com 
01717 155421 

02588848048 

17 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, muvw_qv, cvebv 

‡gvt mvBdzj Bmjvg 

12/02/1977 

cvebv 

09/11/2006 mgvR‡mev Awdmvi AB+ 

saifulsso1977@gmail.com 
01763 560701 

02588848916 

18 ivRkvnx cvebv 

Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Kvh©vjq, myRvbMi, cvebv 

‡gvt জিল্লুর ingvb 

01/01/1969 

cvebv 

20/07/1997 mgvR‡mev Awdmvi B+ 

zillurrahman.usso@gmail.co
m 

01711 466036 

02588848710 

19 ivRkvnx cvebv 

‡RjvmgvR‡mevKvh©vjq, 

cvebv 

‡gvt G,‡K Qv‡q`y¾vgvb 

11/07/1970, ‡g‡nicyi 

27/07/1994 

GWwgwb‡÷ªwUf 

KvgRywbqiGKvD›Um 

Awdmvi 

B+ 
mdsayeduzzaman70@gmail.c

om 
01721 585377 

নেই 

৬.  জজলা- বসরাজগঞ্জ 

ক্রঃ 

নং 

সবভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকতযার নাম, জন্ম তাসরখ ও সনজ 

জজলা 

চাকুরীসত প্রথম 

জর্াগদাসনর তাসরখ 

বতযমান পদবী রসের গ্রুপ জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিসসর ল্যান্ড জিান 

নম্বর  

১ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ জজলা সমাসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ। 

জমাঃ জতৌসহদুল ইসলাম, 

01/11/1969, নীলিামারী 

১৫/০৫/২০০০ উপপসরচালক এ+ ০১৭১১৪৭৮৬৬৭ 

০১৩২৪১৫৫৮৪৪ 

towhiduldss@gmail.com 

dd.sirajganjdss@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩০৩০৬ 

 

২ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ জজলা সমাসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ। 

মুহাম্মদ মসতয়ার রহমান, 

05/03/1977, পঞ্চগড় 

২২/১০/২০০৬ সহকারী পসরচালক এসব+ ০১৭০৮৪১৪২১৬ 

০১৭৯৩৯৬৩৭৭৭ 

motiarrhaman.addss@gmail.com 

dd.sirajganjdss@gmail.com 

02-588831228 

 

৩ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ জজলা সমাসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ। 

জমাঃ মসনরুল ইসলাম, ২৫/০২/১৯৭৯, 

সসরাজগঞ্জ 

২২/১০/২০০৬ সহকারী পসরচালক এ+ ০১৭১৪৯৪০২৬৭ 

০১৩২৪২৩৫৮৪৬ 

islammonir428@gmail.com 

dd.sirajganjdss@gmail.com 

02-588831229 
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৪ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ জজলা সমাসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ। 

জমাছা: শাহনাজ পারভীন 

২২/০৯/৬৬,নাস ার 

২৯/০৬/১৯৯৬ সমাজসসবা অসিসার 

(জরসজঃ) 

সব+ 01712626246 

zellhossain@gmail.com 

dd.sirajganjdss@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩১২৩০ 

 

৫ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ সদর 

জমাঃ জসাসহল রানা, ০১/০৬/১৯৮৯, 

সসরাজগঞ্জ 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

ও+ ০১৭০৮৪১৫০৯২ 

০১৭২২৪৬০৯৮৯ 

sirajganjsadardss@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩১৬৬৪ 

 

৬ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

কাসজপুর 

জমাঃ আলাউসিন, ০৬/০২/১৯৭৮, 

জমসহরপুর 

০৩/১২/২০০৬ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

সব+ ০১৩২৪২৩০০৭৯ 

০১৭১২৮২৫৩৪২ 

alauddin78bd@gmail.com 

জনই 

৭ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

রায়গঞ্জ 

জমাঃ ইসলয়াস জহাসসন জশখ, 

০৯/১২/১৯৮৬, বগুড়া 

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

এসব+ ০১৭০৮৪১৫০৯০ 

০১৭৯৩১৫৪৩৬৫ 

elious.hs@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩৪৮৮৪ 

 

৮ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

তাড়াশ 

এ জক এম মসনরুজ্জামান, 

০৮/০৭/১৯৮০, বগুড়া  

১৬/০৭/২০১৭ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

ও+ ০১৭০৮৪১৫০৯৩ 

০১৭১২৬৮৫৫০৫ 

mzamanjewel@gmail.com 

 

৯ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

শাহজাদপুর 

আসাদুজ্জামান, ০৬/০১/১৯৬৪, পাবনা ০২/০৯/১৯৮৯ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

সব+ ০১৭১০৮৬৬২৪৮ 

asaduzzaman64@gmail.com 

ussoshahjadpur@gmail.com 

০৭৫২-৭৬৪০৩৭ 
 

 

১০ 

 

রাজশাহী 

 

সসরাজগঞ্জ 

 

উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

উল্লাপাড়া 

 

জমাঃ আব্দুল জমাতাসলব, 

০৫/১১/১৯৭৭, নাস ার 

 

০৯/১০/২০০৫ 

উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

 

সব+ 

০১৭১২৪৫১৪৪৫ 

০১৭০৮৪১৫০৯৪ 

motalibdss@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩৩৯৩২ 

 

১১ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

কামারখন্দ 

জমাঃ সবুজ আলী, ১০/১২/১৯৯১, 

নাস ার 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

 ০১৯৩৮২৬৪৩৩৫ 

ussokamarkhand@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩৫২৭৫ 

 

১২ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

জবলকুসচ 

জদবাশীষ কুমার জঘাষ, ১০/০১/১৯৯২, 

সসরাজগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

সব+ ০১৭৪০৪২১৭২৭ 

০১৭০৮৪১৫০৮৬ 

ghosedabasish@gmail.com 

০২-৪৭৩১৮২০৪ 
 

১৩ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ উপসজলা সমাজসসবা কার্ যালয়, 

জচৌহালী 

জদবাশীষ কুমার জঘাষ(অঃদাঃ), 

১০/০১/১৯৯২, সসরাজগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ উপসজলা সমাজসসবা 

অসিসার 

সব+ ০১৭২০৩৬৫৮০৫ 

০১৭৪০৪২১৭২৭ 

ghosedabasish@gmail.com 

জনই 

১৪ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ প্রসবশন কার্ যালয়, সসরাজগঞ্জ জমাঃ জজল জহাসসন, ২২/০৯/৬৬, 

সসরাজগঞ্জ 

২৯/০৬/১৯৯৬ প্রসবশন অসিসার 

(অঃদাঃ) 

সব+ ০১৭১৬৫৯৭৯২৬ 

zellhossain@gmail.com 
 

জনই 

১৫ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ হাসপাতাল সমাজসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ 

পলাশ মারাক,০২/১১/১৯৭৯, 

ময়মনসসংহ 

০৪/০৫/২০১১ হাসপাতাল  

সমাজসসবা অসিসার 

এসব+ ০১৭১২৬০৭৩৩৬ 

০২৫৮৮৮৩০৯৪৬ 

polashtssw12@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩০৯৪৬ 
 

১৬ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ সরকাসর সশশু পসরবার বালক 

সসরাজগঞ্জ 

জমাঃ হাসান শরীি, ২০/১১/১৯৬৮, 

সসরাজগঞ্জ 

০৩/০৮/১৯৯৭ উপতত্ত্বাবধায়ক এ+ ০১৩২৪২৩৩৮০১ 

০১৭১৬৮৫৫০৫৫ 

hasansharif1968@gmail.com 

sspbsirajganj@gmail.com 

০২-৫৮৮৮৩১২২২ 

 

১৭ রাজশাহী সসরাজগঞ্জ শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, 

সসরাজগঞ্জ।  

মুহাম্মদ মসতয়ার রহমান, 

05/03/1977, পঞ্চগড় 

২২/১০/২০০৬ সহকারী পসরচালক 

সমাজসসবা অসিসার 

(অঃদাঃ) 

এসব+ ০১৭০৮৪১৪২১৬ 

০১৭৯৩৯৬৩৭৭৭ 

motiarrhaman.addss@gmail.com 

জনই 

18 রাজশাহী সসরাজগঞ্জ সমসিত দৃসি প্রসতবন্ধী সশক্ষা 

কার্ যক্রম, সসরাজগঞ্জ 

উত্তম কুমার সাহা, ০৮/০১/৬৫, 

সসরাজগঞ্জ 

১৬/০৯/১৯৮৯ সরসসাস য সশক্ষক ও- ০১৭১৪৮০১২৫৩ 

uttomsahass0@gmail.com 

জনই 

 

 

৭. জজলার নাম- িগুড়া 

ক্রম: বিভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের গ্রুপ জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিসসর ল্যান্ড জিান 

নম্বর 

mailto:zellhossain@gmail.com
mailto:asaduzzaman64@gmail.com
mailto:zellhossain@gmail.com
mailto:hasansharif1968@gmail.com


০১ রাজশাহী িগুড়া জজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, িগুড়া 

 

আবু সাঈদ জমা: কাওছার রহমান 

 ৩০/০৬/১৯৭১ বি: 

 বদনাজপুর 

১৫/০৫/২০০০ বি: উপপবরচালক ও+ ব্যবেগর্: ০১৭১৮১৫৮৬৪৭ 

kawser.liton72@gmail.com 
অবিস: ০১৭০৮৪১৪১৪৫ 

dd.bogra@dss.gov.bd 

৮৮০২৫৮৯৯০২৮৪৪ 

০২ রাজশাহী িগুড়া জমা: শবিকুল ইসলাম 

 ১০/০১/১৯৭৮ বি: 

গাইিান্ধা 

২২/১০/২০০৬ বি: সহকারী পবরচালক ও+ ব্যবেগর্: ০১৭২০৯৯৩৩১৩ 

sofiqul_polash@yahoo.com 
অবিস: ০১৭০৮৪১৪২০৯ 

ad.bogra@dss.gov.bd 

৮৮০২৫৮৯৯০২১৪৯ 

০৩ রাজশাহী িগুড়া জমাহা: আর্াউর রহমান 

০১/০১/১৯৭৯ বি: 

পািনা 

১২/১২/২০০৬ বি: সহকারী পবরচালক ও+ ব্যবেগর্: ০১৭১২৫৫৭১৯১ 

ataurakash10@gmail.com 

অবিস: +৮৮০২৫৮৯৯০৪৬৫৩ 

৮৮০২৫৮৯৯০২১৪৯ 

০৪ রাজশাহী িগুড়া ইসরার্ জাহান জজনী 

১৩/০৯/১৯৯২ বি: 

ময়মনবসিংহ 

২৩/০৮/২০২১ বি: সমাজসসিা 

অবিসার (জরবজ:) 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৬০৯৯৭৫৩২৫ 

janyisratjahan@gmail.com 

জনই 

০৫ রাজশাহী িগুড়া প্রসিশন কার্ যালয়, 

িগুড়া। 

আবু সাসলহ জমা: নূহ্ 

১০/১২/১৯৮০বি: 

িরগুনা 

২৩/০৮/২০১১ বি: প্রসিশন অবিসার ও+ ব্যবেগর্: ০১৭১০৭৩০৯৫২ 

a.s.m.nuhu@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৩৪২ 

po.bogra@dss.gov.bd 

জ বল: 

৮৮০২৫৮৯৯০২৮৪৩ 

০৬ রাজশাহী িগুড়া শহর সমাজসসিা 

কার্ যালয়, িগুড়া। 

জমা: নুরুল ইসলাম 

৩১/১০/১৯৬৮ বি: 

িগুড়া 

২৭/০৭/১৯৯৭ বি: সমাজসসিা 

অবিসার 

এবি+ ব্যবেগর্: 01717014466 

ucdliton@gmail.com 

অবিস: 01708414509 

ucdo.bogra@dss.gov.bd 

জ বল: 

৮৮০২৫৮৯৯০২১৩১ 

 

০৭ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, িগুড়া সদর, 

িগুড়া। 

জমাাঃ আব্দুল জমাবমন 

১৩/০২/১৯৯০ বি: 

বসরাজগঞ্জ 

৩০/০৩/২০১৫ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৭৩২১৮৬৬০৬ 

mominsso202@gmail.com  

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০২৯ 

bogurasadardss@gmail.com   

জ বল: 

৮৮০২৫৮৯৯০২০২৭ 

 

০৮ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, ধুন , 

িগুড়া। 

জমা: আব্দুল্লাহ আল কািী 

২০/১২/১৯৮৯ 

বসরাজগঞ্জ 

২৫/০৬/২০১৯ বি:  উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

এ+ ব্যবেগর্: ০১৭২২৭৫৩২৭৮ 

kafi208bau@gmail.com 

usso.dhunot@dss.gov.bd 

অবিস: 

+৮৮050235623

7 

০৯ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, গাির্লী, 

িগুড়া। 

জমাাঃ আব্দুল হান্নান সরকার 

২৫/০৮/১৯৮৬ বি:  

জয়পুরহা  

০২/০৮/২০১৫ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

বি+ ব্যবেগর্: 01714 929392 

sarkarmahannan@gmail.com 

usso.gabtali@dss.gov.bd 

অবিস: 

+৮৮০২৫৮৯৯১০৩১

৭ 

১০ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

শাজাহানপুর, িগুড়া। 

জমা: আবরফুল ইসলাম 

০১/১০/১৯৯০ বি: 

িগুড়া 

২৫/০৬/১৯ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

এ+ ব্যবেগর্: ০১৭৪০১৯১৪৮৪ 

minaraarif22@gmail.com 

অবিস: ০১৩২৪১৫৯৫১৫ 

usso.shajahanpur@dss.gov.b

d 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৮৮৭৭১৩

০ 

 

১১ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, কাহালু, 

িগুড়া। 

জমাাঃ জাবহদ হাসান 

২৫-০৯-১৯৮৪ বি: 

 াঙ্গাইল 

২৪/০৭/২০১১ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

এবি+ ব্যবেগর্: ০১৭১৮০৮০৫১৯ 

russelldss1984@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০৩৩ 

usso.kahaloo@dss.gov.bd 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯১১৮৬

৮ 

 

১২ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, দুপচাবচয়া, 

িগুড়া। 

জমা: বিসরাজ শাহ্ 

১৫/০৮/১৯৮১ বি: 

র্সশার 

২৫/০৬/২০১৯ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

এ+ ব্যবেগর্: ০১৭১৫৭৭৫২০৪ 

firozbd123@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০৩১ 

ussodupchanchia@gmail.com 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯১১১২৪ 

 

১৩ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, জশরপুর, 

িগুড়া। 

জমা: ওিাইদুল হক 

০১/০৩/১৯৭৯ বি: 

িগুড়া 

১২/১২/২০০৬ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৭১৪৭৪১৩১৯ 

obaydulhaque997@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০৩৬ 

জ বল: 

+৮৮০৫০২৯৭৭৪২২ 
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usso.sherpur@dss.gov.bd 

১৪ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সাবরয়াকাবি, িগুড়া। 

জমা: নাইম জহাসসন 

২৮/০১/১৯৯২ বি: 

বসরাজগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

এ+ ব্যবেগর্: ০১৭৪৫০৫৫৪৪০ 

naimhossaindu77@gmail.com 
অবিস: ০১৭০৮৪১৫০৩৫ 

usso.sariakandi@dss.gov.bd 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯০৯৯০

৮ 

১৫ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, নিীগ্রাম, 

িগুড়া। 

জমা: জগালাম জমাস্তিা 

১২/০৬/১৯৭৮ বি: 

পািনা 

০৫/০৯/২০০৫ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

বি+ ব্যবেগর্: ০১৭২০৩৮৭৯২৩ 

mostafadss78@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০৩৪ 

usso.nandigram@dss.gov.bd 

জ বল:  

+৮৮০২৫৮৯৯০৯৬১

৭ 

১৬ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, আদমদীবি , 

িগুড়া। 

ইসরার্ জাহান জজনী (অ:দা:) 

১৩/০৯/১৯৯২ বি: 

ময়মনবসিংহ 

২৩/০৮/২০২১ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৬০৯৯৭৫৩২৫ 

janyisratjahan@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০২৮ 

usso.adamdighi@dss.gov.bd 

dssadamdighibogra@gmail.com 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৮৮৮৭২৪

৩ 

 

১৭ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, বশিগঞ্জ, 

িগুড়া। 

জমাাঃ আব্দুল জমাবমন (অ: দা:) 

১৩/০২/১৯৯০ বি: 

বসরাজগঞ্জ 

৩০/০৩/২০১৫ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৭৩২১৮৬৬০৬ 

mominsso202@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫০২৭ 

usso.shibganj@dss.gov.bd 

shibganjdss@gmail.com 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯১১৫৩

৭ 

 

১৮ রাজশাহী িগুড়া উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, জসানার্লা, 

িগুড়া। 

জমা: নাইম জহাসসন (অ:দা:) 

২৮/০১/১৯৯২ বি: 

বসরাজগঞ্জ 

২১/০৫/২০১৮ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

এ+ ব্যবেগর্: ব্যবেগর্: ০১৭৪৫০৫৫৪৪০ 

naimhossaindu77@gmail.com 

অবিস: ০১৩২৪১৫৯৫৪৯  

usso.sonatola@dss.gov.bd 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯১০৭১৭ 

 

১৯ রাজশাহী িগুড়া হাসপার্াল 

সমাজসসিা কার্ যক্রম, 

জমাহাোদ আলী 

হাসপার্াল, িগুড়া। 

জমাছাাঃ আসমাউল হুসনা 

০৬/০৯/১৯৮৮ বি: 

গাইিান্ধা 

২৬/০৯/২০১৯ বি: 
সমাজসসিা 

অবিসার 

এবি+ ব্যবেগর্:01722417997 

Silvi.2693 @gmail.com 

অবিস: 01324231727 

ssoh.bogra2 @dss.gov.bd 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯০২৫৮

৮ 

 

২০ রাজশাহী িগুড়া হাসপার্াল 

সমাজসসিা কার্ যক্রম, 

শবজসমক, িগুড়া। 

আ: আবলম  

১৪/০৯/১৯৯২ বি: 

জমসহরপুর 

২১/০৫/২০১৮ বি: সমাজসসিা 

অবিসার 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৭৪৬৬৫১২৬৬ 

alimswru@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৪৬৭৯ 

ssoh.bogra@dss.gov.bd 

জনই 

২১ রাজশাহী িগুড়া সরকারী বশশু পবরিার 

(িাবলকা) িগুড়া। 

রীপা জমানাবলসা 

২৫/১২/১৯৮২ বি: 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া 

০১/১১/২০১২ বি: উপর্ত্ত্বািধায়ক এ+ ব্যবেগর্: ০১৭১৭০০২৮৫৩ 

reepadss@gmail.com 

অবিস: ০১৩২৪২৩৩৯৭৭ 

sspgbogra@gmail.com 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯০২৮১

০ 

 

২২ রাজশাহী িগুড়া সামাবজক প্রবর্িন্ধী 

জমসয়সদর প্রবশক্ষণ ও 

পুনি যাসন জকন্দ্র, 

িগুড়া। 

জমাাঃ আব্দুল জমাবমন (অ: দা:) 

১৩/০২/১৯৯০ বি: 

বসরাজগঞ্জ 

৩০/০৩/২০১৫ বি: উপসজলা 

সমাজসসিা 

অবিসার 

ও+ ব্যবেগর্: ০১৭৩২১৮৬৬০৬ 

mominsso202@gmail.com 

অবিস: ০১৭০৮৪১৫২১৮ 

manager.trcsdw.bogra@dss.

gov.bd 

জ বল: 

+৮৮০২৫৮৯৯০২০২

৭ 

 

২৩ রাজশাহী িগুড়া সমবির্ দৃবি প্রবর্িন্ধী 

বশক্ষা কার্ যক্রম, 

িগুড়া। 

জমা: আবজজুল ইসলাম খান 

০৪/০১/১৯৬৭ বি: 

চুয়াডাঙ্গা 

২৯/০৬/১৯৯৬ বি: বরসসাস য বশক্ষক ও+ ব্যবেগর্: ০১৭১৬৭৪৫৯৯৭ 

azizulssrt@gmail.com 

অবিস: ০১৩২৪২৩৪৩৮৫ 

boguraresource@gmail.com 

জনই 

 

৮. জজলা-জয়পুরহা  

ক্রঃ 

নং 

সবভাগ জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকতযার নাম, জন্ম তাসরখ 

ও সনজ জজলা 

চাকুরীসত প্রথম 

জর্াগদাসনর তাসরখ 

বতযমান পদবী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিসসর ল্যাণ্ড জিান 

নম্বর 

mailto:usso.sherpur@dss.gov.bd
mailto:naimhossaindu77@gmail.com
mailto:usso.sariakandi@dss.gov.bd
mailto:mostafadss78@gmail.com
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mailto:mominsso202@gmail.com
mailto:usso.shibganj@dss.gov.bd
mailto:shibganjdss@gmail.com
mailto:naimhossaindu77@gmail.com
mailto:usso.sonatola@dss.gov.bd
mailto:alimswru@gmail.com
mailto:ssoh.bogra@dss.gov.bd
mailto:reepadss@gmail.com
mailto:sspgbogra@gmail.com
mailto:mominsso202@gmail.com
mailto:manager.trcsdw.bogra@dss.gov.bd
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mailto:boguraresource@gmail.com


01 রাজশাহী  জয়পুরহা  জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, জয়পুরহা । 

জমাঃ ইমাম হাসসম 

01/01/1970 

জয়পুরহা  

09/05/2000 উপপসরচালক O+ ব্যবেগর্ 01712056462 

অবিস 01708414147 

dd.joypurhat@dss.gov.bd 

 

057162619 

02 রাজশাহী  জয়পুরহা  জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, জয়পুরহা । 

জমাঃ সাসলকুল ইসলাম 

12/07/1979 

নওগাঁ 

13/12/2006 সহকারী 

পসরচালক 

B+ ব্যবেগর্ 01726808469 

shalekusso@gmail.com 

 

 

02589915509 

03 রাজশাহী  জয়পুরহা  জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, জয়পুরহা । 

জমাঃ আকবর আলী মন্ডল 

01/11/1966 সরঃ গাইবান্ধা 

04/09/1989 সমাজসসবা 

অসিসার 

(জরসজঃ) 

A+ ব্যবেগর্ 01749116088 

mondolao1966@gmail.com 

 

-- 

 

04 রাজশাহী  জয়পুরহা  জজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, জয়পুরহা । 

জমাছাঃ আজমা জবগম 

18/03/1967 

জয়পুরহা  

07/09/1989 প্রশাসসনক যুে 

জুসনয়র সহসাব 

রক্ষণ কম যকতযা 

AB+ ব্যবেগর্ 01721035054 

Azmabegum67@gmail.com 

 

-- 

 

05 রাজশাহী  জয়পুরহা  প্রসবশন অসিসাসরর 

কার্ যালয়, জয়পুরহা । 

জমাঃ সাসদকুর রহমান মন্ডল 

04/11/1977 সরঃ জয়পুরহা  

01/07/2007 প্রসবশন অসিসার 

 

A+ ব্যবেগর্ 01718096389 

sadikur02@gmail.com 

অবিস 01708414344 

po.joypurhat@dss.gov.bd 

 

02589915105 

06 রাজশাহী  জয়পুরহা  উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, সদর, 

জয়পুরহা । 

জমাঃ আল ইমরান 

10/06/1991 সরঃ ঠাকুরগাঁও 

 

23/08/2021 উপসজলা 

সমাজসসবা 

অসিসার 

O+ ব্যবেগর্ 1831770259 

alimranjjd@gmail.com 

অবিস 01708415046 

usso.sadarjoypurhat@gmail.co

m 

 

 

057163567 

 

07 রাজশাহী  জয়পুরহা  উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,  কালাই, 

জয়পুরহা । 

জমাঃ হাসববুর রহমান 

02/03/1994 সরঃ 

সসরাজগঞ্জ 

 

23/08/2021 উপসজলা 

সমাজসসবা 

অসিসার (অঃ 

দাঃ) 

A+ ব্যবেগর্ 01743836389 

sujon.buet11@gmail.com 

অবিস 01324159580 

ussokalai@gmail.com 

 

0572556087 

08 রাজশাহী  জয়পুরহা  উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,  কালাই, 

জয়পুরহা । 

জমায়াসমম জহাসসন 

01/01/1994 

নওগাঁ 

01/06/2022 সহকারী 

সমাজসসবা 

অসিসার 

A+ ব্যবেগর্ 01763188809 

moazzemussokalai@gmail.com 

 

-- 

 

 

09 রাজশাহী  জয়পুরহা  উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়,  জক্ষতলাল, 

জয়পুরহা । 

জমাঃ নাজমুল খাঁ 

31/12/1992 

নাস ার 

 

23/08/2021 উপসজলা 

সমাজসসবা 

অসিসার 

A+ ব্যবেগর্ 01737417388 

nazmulkhandu92@gmail.com 

অবিসusso.khetlal92@gmail.com 

 

 

 

02588877539 

10 রাজশাহী  জয়পুরহা  উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, আসেলপুর, 

জয়পুরহা । 

জমাঃ জসাসহল রানা 

20/06/1992 সরঃ 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

 

27/05/2018 উপসজলা 

সমাজসসবা 

অসিসার 

A+ ব্যবেগর্ 01733936928 

msohelrana928@gmail.com 

অবিস 

ussoakkelpur@gmail.com 

 

02589918186 

 

 

11 রাজশাহী  জয়পুরহা  উপসজলা সমাজসসবা 

কার্ যালয়, পাঁচসবসব, 

জয়পুরহা । 

জমাছাঃ শাসহনুর আিসরাজ 

18/10/1988 সরঃ 

জয়পুরহা  

25/06/2019 উপসজলা 

সমাজসসবা 

অসিসার, 

B+ ব্যবেগর্ 1738088326 

afruz23@gmail.com 

অবিস  

 

 

0572475319 

mailto:dd.joypurhat@dss.gov.bd
mailto:mondolao1966@gmail.com
mailto:Azmabegum@gmail.com
mailto:sadikur02@gmail.com
mailto:alimranjjd@gmail.com
mailto:usso.sadarjoypurhat@gmail.com
mailto:usso.sadarjoypurhat@gmail.com
mailto:sujon.buet11@gmail.com
mailto:ussokalai@gmail.com
mailto:moazzemussokalai@gmail.com
mailto:nazmulkhandu92@gmail.com
mailto:msohelrana@gmail.com
mailto:afruz@gmail.com


 usso.panchbibi@gmail.com  

12 রাজশাহী  জয়পুরহা  শহর সমাজসসবা 

কার্ যালয়, জয়পুরহা । 

শারসমন সুলতানা 

11/08/1983 সরঃ 

জয়পুরহা  

 

02/10/2016 

 

সমাজসসবা 

অসিসার 

A+ ব্যবেগর্ 1781258665 

sharmin.sultana11883@gmail.c

om 

অবিস 01708414511 

ucdo.joypurhat@dss.gov.bd 

02589915501 

 

13 রাজশাহী  জয়পুরহা  সরকাসর সশশু পসরবার 

(বালক) জয়পুরহা । 

জমাঃ হাসববুর রহমান 

02/03/1994 সরঃ 

সসরাজগঞ্জ 

23/08/2021 উপ-তত্ত্বাবধায়ক A+ ব্যবেগর্ 01743836389 

sujon.buet11@gmail.com 

অবিস 

 

02589915576 

 

14 রাজশাহী  জয়পুরহা  হাসপাতাল সমাজসসবা 

কার্ যালয় আধুসনক জজলা 

হাসপাতাল, জয়পুরহা । 

সশরীন আকতার 

02/03/1994 

জয়পুরহা  

 

০২/০৭/১৯৯২ সমাজসসবা 

অসিসার 

B+ ব্যবেগর্ 01712015163 

shirinrosy5163@gmail.com 

অবিস 01324231730 

ssosh38@gmail.com 

 

 

02589915419 

15 রাজশাহী  জয়পুরহা  সমসিত দৃসি প্রসতবন্ধী 

সশক্ষা কার্ যক্রম পুন , 

কালাই, জয়পুরহা  

জমাঃ জাসকর জহাসসন 

01/03/1991 

জয়পুরহা  

 

14/11/2018 সরসসাস য সশক্ষক 

(ভারপ্রাপ্ত)) 

B+ ব্যবেগর্ 01737271623 

zakerhossen91@gmail.com 

অবিস 01324234390 

rt.giep.joypurhat@gmail.com 

 

 

-- 

 

৯. জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়-নওগাঁ 

ক্র: নিং বিভাগ জজলা `কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জে র্াবরখ ও 

বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের 

গ্রুপ 

জমািাইল 

ই-জমইলনম্বর 

( ব্যবেগর্ ও অবিস ) 

অবিসসর ল্যান্ড 

জিান নম্বর 

০১ রাজশাহী নওগাঁ জজলা সমাজসসিা কার্ যালয়, 

নওগাঁ 

নূরসমাহােদ 

জন্ম র্াবরখ: ০৬-০৩-১৯৭২ 

বনজ জজলা: িগুড়া 

১০-০৫-২০০০ উপপবরচালক A+ 01712026259 

dd.naogaon@dss.gov.bd (o) 
noor.mdrb@gmail.com (P) 

জিান নিং 

02588881856 

০২ জমাাঃ গওছল আজম 

জন্ম র্াবরখ ০৮-০৭-১৯৭৮ 

বনজ জজলা: িগুড়া 

১৯-১০-২০০৬ সহ: পবরচালক A+ 01917097718 

gousolazam78@gmail.com 
 

জিান নিং 

02588881917 

০৩ জমাাঃ জমাহর্াবছম বিল্লাহ 

জন্ম র্াবরখ: ২৫-১১-১৯৮০ 

 নওগাঁ  

২২-১০-২০০৬ সহ: পবরচালক AB+ 01712296535 

mohtasimbillahsso@gmail.co

m 

জিান নিং 

02588881618 

০৪ জমাাঃ হাবিবুর রহমান 

জন্ম র্াবরখ: ২৫/০৩/১৯৬৪, নওগাঁ 

৩১-০৭-১৯৯৪ প্র.যু.জু.বহসািরক্ষণঅ

বিসার 

A+ 01715652199 

somajshebahabib1964@gmail.com 
 

০৫ রাজশাহী নওগাঁ প্রসিশন 

কার্ যালয়, নওগাঁ 

জমাাঃ সাসজদুর রহমান 

জন্ম র্াবরখ: ৩১/১২/১৯৭৯ 

ঢাকা 

০৮-১১-২০০৬ প্রসিশন অবিসার A+ ০১৫৫২-৩৩৬৮৩৩ 

০১৭২২-১৬৩৯৮২ 

shajuganda511@gmail.com 

জিান নিং 

02588881597 

০৬ রাজশাহী নওগাঁ শহরসমাজসসিা কার্ যালয়, 

নওগাঁ 

জমা: র্াবরকুল ইসলাম 

জন্ম র্াবরখ: ০৩/০১/১৯৮৮ 

বনজ জজলা: িগুড়া 

০২-০৮-২০১৫ সমাজসসিা 

অবিসার 

AB+ ০১৩২৪২৩১৩৪৪ (O) 

০১৭৫৮৫৬২১৩ (P) 

ucdo.naogaon@dss.gov.bd 

tariquedu402@gmail.com 

জিান নিং 

02588881336 

০৭ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়,ধামইরহা ,নওগাঁ। 

জসাসহল রানা 

জন্ম র্াবরখ:১৪/০২/১৯৯০ 

বনজ জজলা:রাজশাহী 

২১/০৫/২০১৮ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার  

o+ 01739-563920 

sranasw@gmail.com 

usso.dhamoirhat@dss.gov.bd 

জিান নিং 

02588886388 

mailto:sharmin.sultana11883@gmail.com
mailto:sharmin.sultana11883@gmail.com
mailto:sujon.buet11@gmail.com
mailto:ssosh38@gmail.com
mailto:zakerhossen91@gmail.com
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০৮ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়,ধামইরহা ,নওগাঁ। 

এ,টি,এম িবসউল আলম 

জন্ম র্াবরখ:১৫/০২/১৯৬৭ 

 নওগাঁ 

১২-০৯-১৯৮৯ সহকারী সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01727-239903 

fasiula310@gmail.com 

usso.dhamoirhat@dss.gov.bd 

 

০৯ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়,পত্নীর্লা,নওগাঁ। 

সুলর্ান আহসমদ 

জন্ম র্াবরখ: ৩১-১২-১৯৬৫ 

বনজ জজলা: নাস ার 

১৪-০৫-১৯৯৪ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার  

o+ 01716695245 (P) 

01708-415057(o) 

sultanahmedusso@gmail.com 
usso.patnitala @dss,gov.bd 

জিান নিং 

02588885980 

১০ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মািা,নওগাঁ 

জমাাঃ শাবকল আহসমদ 

০৬-০৮-১৯৯২ইিং 

র্সশার 

২৩-৮-২০২১ ইিং উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার 

O(+)ve 01743700274 
shakildu24@.gmail.com 

usso.manda.@dss.gov.bd 

জিান নিং 

02588886157 

১১ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর,নওগাঁ 

জমাাঃ সাইদুর রহমান 

জন্ম র্াবরখ: ০১-০১-১৯৬৫ 

বনজ জজলা: নওগাঁ 

১৫-০৭-১৯৯২ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার  

B+ 01718065477 

usso.naogaonsadar@dss.gov.bd 

saidurrahman ru65@gmail.com 

জিান নিং 

02588883339 

১২ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সদর,নওগাঁ 

জমাহা: জরজওয়ানুল 

জন্ম র্াবরখ: 

২০-১০-১৯৭১ 

বনজসজলা: চাপাইনিািগন্জ 

২৮-১২-১৯৯৮ সহকারী সমাজসসিা 

অবিসার  

B+ 01716242582 

rezwanul71@gmail.com 

usso.naogaonsadar@dss.gov.bd 

 

 

১৩ রাজশাহী নওগাঁ সরকারীবশশুপবরিার 

(িাবলকা) 

জমা: সাইদুররহমান 

জন্ম র্াবরখ: ০১-০১-১৯৬৫ 

বনজ জজলা: নওগাঁ 

১৫-০৭-১৯৯২ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার   

(অবর্বরে দাবয়ত্ব ) 

B+ 01718065477 

saidurrahmanru65@ gmail.com 

sspgnaogaon72@gmail.com 

জিান 

02588882801 

১৪ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

রাণীনগর, নওগাঁ 

জমাাঃ মাহবুবুল আলম 

জন্ম র্াবরখ: ১৯-০৯-১৯৬৭ 

বনজ জজলা: িগুড়া 

২২-০৭-১৯৯৭ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার  

B- ০১৭১৬-৪৫৬১৬৩ 

usso.raninagar@dss.gov.bd 

mahbubalam6363@gmal.com 

জিান 

02588885650 

১৫ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

আত্রাই, নওগাঁ 

জমাাঃ মাহবুবুল আলম 

জন্ম র্াবরখ: ১৯-০৯-১৯৬৭ 

বনজ জজলা: িগুড়া 

২২-০৭-১৯৯৭ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার   

(অবর্বরে দাবয়ত্ব ) 

B- ০১৭১৬-৪৫৬১৬৩ 

usso.atrai@dss.gov.bd 

mahbubalam6363@gmal.com 

জিান 

0258888484
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১৬ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

মহাসদিপুর,নওগাঁ 

জমা: জরাকনুজ্জামানমন্ডল 

জন্ম র্াবরখ: ০৯-০৯-১৯৮১ 

বনজ জজলা: বদনাজপুর 

২২-১০-২০০৬ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01706-766155 
01708-415051 
usso.mahadebpur@dss.gov.bd 

rokondss06@gmal.com 

জিান 

02588885109 

১৭ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

িদলগাবছ,নওগাঁ 

জমা: জরাকনুজ্জামানমন্ডল 

জন্ম র্াবরখ: 

০৯-০৯-১৯৮১ 

বনজ জজলা: বদনাজপুর  

২২-১০-২০০৬ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার 

(অবর্বরে দাবয়ত্ব ) 

A+ 01706-766155 
01708-415051 
usso.mahadebpur@dss.gov.bd 

rokondss06@gmal.com,  

জিান 

02588886664 

১৮ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

সাপাহার, নওগাঁ 

জমাাঃ আবনসুর রহমান 

জন্ম র্াবরখ:১৭-১০-১৯৬৭ 

বনজ জজলা: রাজশাহী  

১৩-০৭-১৯৯৭ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01712943227 

usso.shapahar@dss.gov.bd 

anis67dss@gmal.com 

জিান 

02588885400 

১৯ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বনয়ামর্পুর, নওগাঁ 

 আছয়াদুল্লাহ 

জন্ম র্াবরখ:০৬-০১-১৯৮৯ 

বনজ জজলা: র্সশার 

১৬-০৭-২০১৭ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার 

o+ 01611298962 
usso.shapahar@dss.gov. 

asadullah.du07@gmail.com 

জিান 

02588886843 

২০ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

বনয়ামর্পুর, নওগাঁ 

জমাাঃ শবহদুর রহমান 

জন্ম র্াবরখ:০১-০৬-১৯৯২ 

বনজ জজলা: রাজশাহী 

০১-০৬-২০২২ সহকারী সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01521252175 
usso.shapahar@dss.gov. 

shohidjamal@gmail.com 
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২১ রাজশাহী নওগাঁ উপসজলা সমাজসসিা 

কার্ যালয়, 

জপারশা, নওগাঁ 

জমাাঃ নাজমুল হাসান  

জন্ম র্াবরখ:২৬-১২-১৯৯০ 

বনজ জজলা: রাজশাহী 

০১-০৬-২০২২ সহকারী সমাজসসিা 

অবিসার 

B+ 01814345447 (P) 
01708415058 (O) 
usso.porsha@dss.gov.bd 

SPNAZMULGM14@ gmail.com 

জিান 

02588884643 

২২ রাজশাহী নওগাঁ হাসপার্াল 

সমাজসসিা কার্ যক্রম,সদর 

হাসপার্াল, নওগাঁ 

জমাাঃ হাবিজার রহমান 

জন্ম র্াবরখ: ০১-০৩-১৯৬৭ 

বনজ জজলা: িগুড়া 

০৪-০৯-১৯৮৯ হাসপার্াল 

সমাজসসিা 

অবিসার 

A+ 01515660637 

Hafizar1967@ gmail.com 

 

অবিস জ বলসিান- 

জনই 

২৩ রাজশাহী নওগাঁ সমবির্ দৃবি প্রবর্িন্ধী 

বশক্ষা কার্ যক্রম 

সুলর্ান আহসমদ 

জন্ম র্াবরখ: 

৩১-১২-১৯৬৫  

বনজ জজলা: নাস ার 

১৪-০৫-১৯৯৪ উপসজলা সমাজসসিা 

অবিসার  (অবর্বরে) 

o+ 01716695245 (P) 

01708-415057(o) 

sultanahmedusso@gmail.com 
usso.patnitala @dss,gov.bd 

জিান নিং 

02588885980 

 ১০. এবর্ম ও প্রবর্িন্ধী জছসলসমসয়সদর কাবরগরী প্রবশক্ষণ জকন্দ্র. বশিগঞ্জ িগুড়া। 

ক্র

ম: 

বিভা

গ 

জজলা কার্ যালসয়র নাম কম যকর্যার নাম, জন্ম 

র্াবরখ ও বনজ জজলা 

চাকুরীসর্ প্রথম 

জর্াগদাসনর 

র্াবরখ 

ির্যমান পদিী রসের গ্রুপ জমািাইল ও ই-জমইল (ব্যবেগর্ ও অবিস) অবিসসর ল্যান্ড জিান 

নম্বর  

০১ রাজ

শাহী 

িগুড়া এবর্ম ও প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদর 

কাবরগরী প্রবশক্ষণ 

জকন্দ্র, বশিগঞ্জ, িগুড়া 

ইফ িার্ র্াসলীমা মুবনয়া 

০৫-০৯-১৯৭১ 

ঢাকা 

১৪-০৫-২০০০ জজনাসরল ম্যাসনজার 

(উপপবরচালক) 

AB+ 01712181069 

Iffatmunia6@gmail.com  

 

অবিস জ বলসিান- জনই 

০২ রাজ

শাহী 

িগুড়া এবর্ম ও প্রবর্িন্ধী 

জছসলসমসয়সদর 

কাবরগরী প্রবশক্ষণ 

জকন্দ্র, বশিগঞ্জ, িগুড়া 

জমা: সানাউল ইসলাম  

১১-০৭-১৮৭৬ 

িগুড়া 

 

১৯-১০-২০০৬ সহকারী জজনাসরল 

ম্যাসনজার 

(সহকারী পবরচালক) 

A+ 01711705911 

Shanaulislam76@gmail.com  

 

অবিস জ বলসিান- জনই 
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